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Svar på konsultation inför planerad spektrumauktion av
frekvensutrymme i 700 MHZ-bandet.
IT Norrbotten som representerar Sveriges största län/region som präglas av
stora avstånd omfattande landsbygd/glesbygd samt arktiskt klimat vill
framlägga följande synpunkt.
I PTS:s förslag till villkor för 700MHz-auktionen har PTS inte infört något
spektrumtak. Enligt IT Norrbotten är detta både förvånande och olyckligt.
Vid förra tillfället när PTS skulle auktionera 700 MHz (december 2016)
bedömde myndigheten att man behövde säkerställa att minst två operatörer
skulle kunna vinna tillstånd i 700 MHz-bandet för att inte
konkurrenssituationen skulle försämras på ett oacceptabelt sätt. PTS införde
därför då ett spektrumtak i den planerade 700 MHz auktionen.
Att PTS idag nu kan göra en annan bedömning är mycket förvånande, särskilt
eftersom både konkurrenssituationen och spektrumfördelningen mellan de
stora nätägarna är identiska med de förhållanden som gällde i december 2016.
Rimligtvis borde PTS anse att behovet av spektrumtak är minst lika stort idag
som det var i december 2016.
IT Norrbotten anser också att ett spektrumtak är särskilt viktigt i just 700 MHzauktionen, eftersom 700 MHz-bandet av många parter, däribland av PTS själva
och exempelvis av EU-kommissionen, har pekats ut som det primära
täckningsbandet för 5G. Om PTS inte säkerställer att fler än en operatör kan
köpa licenser i 700 MHz-bandet är risken överhängande att det skapas ett 5Gmonopol i Sverige.
IT Norrbotten har vi praktiska erfarenheter av hur en monopolsituation av
telefoni och datakommunikation skapar en stagnation av
samhällsutvecklingen.
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IT Norrbotten vill därför starkt rekommendera PTS att införa ett
spektrumtak i 700 MHz-auktionen på 2x10 MHz.
Om IT Norrbotten
IT Norrbotten har sedan 2001 samordnat bredbandsutbyggnaden för samtliga 14
kommuner i Norrbotten. IT Norrbotten är även Norrbottens kompetenscentrum
för frågor gällande utbyggnad av både fast och trådlöst bredband, mobiltelefoni
m.m. Vi koordinerar även de kommunala stadsnätens verksamhet, genom
samverkan i det s.k. Stadsnätsforum
Vi förvaltar och utvecklar det öppna länsgemensamma fiberbaserade
höghastighetsnätet i Norrbotten. Företaget ägs av samtliga 14 kommuner och
region Norrbotten. Vi verkar i de mest glesbefolkade delarna i Europa och lämnar
våra synpunkter utifrån ett stads- och glesbygdsperspektiv.
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